مرکز آمار سعودی :اکثر فارغالتحصیالن
دانشگاههای عربستان بیکارند

مرکز آمار عربســتان با تأکید بر افزایش شمار
بیکاران در این کشــور اعالم کــرد 52 ،درصد از
دانشآموختگان دانشگاههای سعودی بیکارند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،طبق گزارشی که
مرکز آمار عربســتان منتشر کرد 52 :درصد از سعودیها
یعنی  403هزار شهروند با مدرک کارشناسی بیکارند .این
در حالی است که آمار بیکاران سعودی تقریبا به  778هزار
شهروند میرسد .آمار زنان بیکار سعودی نیز به  305هزار
پنجشنبه  ۲۱تیر ۱۳۹۷

 ۲۸شوال 143۹

نفــر یعنی  76درصد از مجموع بیکاران میرســد .طبق
گزارش نهادهای ســعودی ،نرخ بیکاری در این کشور نیز
 12/8درصد اســت که البته فعاالن مدنی عربستان ،این
نرخ را بســیار باالتر میدانند .نتایج بررسیها نشان داده
که آمار بیکاران ســعودی در مقایسه با سه ماه اخیر سال
 2017افزایش داشته است بهگونهای که میانگین بیکاران
مــرد بــه بیش از  7درصد و بیــکاران زن به بیش از 30
درصد افزایش یافت.

 ۱۲جوالی ۲۰۱۸

گزارش کیهان از نشست جده
آل سعود به دنبال رد پا در افغانستان

سرویس خارجی-
آل سعود میزبان نشستی با حضور برخی علمای جهان اسالم شده
با عنوان«صلح در افغانستان» اما با توجه به سابقه این رژیم در تشدید
اختالفات دینی در دنیای اسالم و حمایتهایش از تروریستهای تکفیری،
به نظر میرسد از این نشست قبل از هر چیز ،به دنبال نفوذ در افغانستان
باشد تا گسترش صلح.
آل ســعود با هدف نقشآفرینی در تحوالت افغانستان نشست دو روزهای را
در جده برگزار کرد .اجالس ســازمان همکاری اسالمی با محوریت مسئله جنگ
افغانستان در عربستان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه برگزار شد .در این نشست
که با عنوان «سازش در اسالم ،نقش علما در صلح و ثبات افغانستان» برگزار شد،
حدود  100نفر از علمای اسالمی از  ۳۷کشور عضو این سازمان حضور داشتند .از
بین  15عالم دینی که از پاکستان به این نشست دعوت شده بودند ،تنها یک نفر
شرکت کرده بود و تنها نماینده زن در این نشست نیز از افغانستان حضور داشت.
در این نشســت هیئت علمای افغانستان به ریاست «مولوی کشاف» ضمن
انتقاد از جنگ جاری کشورش درخواست هفتگانهای مطرح کرد .دعوت دو طرف
جنگ به برقراری آتشبس و آغاز گفتوگوهای مســتقیم صلح ،تعیین هیئتی از
علمای کشورهای اسالمی برای مذاکره مستقیم با طالبان ،برگزاری نشستی بزرگ
درباره جنگ افغانستان با حضور سران اعضای سازمان همکاریهای اسالمی ،دعوت
طالبان به عربســتان برای آغــاز گفتوگوهای صلح و اعالم موضع صریح علمای
کشورهای اسالمی درباره افراطگرایی ،کشتار ،انفجار و حمالت انتحاری از جمله
درخواستهای هیئت علمای افغانستان بود.
«یوســف بن احمد العثمین» ،دبیرکل سازمان همکاریهای اسالمی نیز در
این نشســت بر لزوم توقف جنگ در افغانســتان تاکید کرد .اما دبیرکل سازمان
همکاریهای اســامی بــه نقش نیروهای خارجی و حمــات هوایی آمریکا در
کشتار غیرنظامیان افغان هیچ اشاره نکرد« .صالح بنعبدالعزیز آل شیخ» وزیر امور
اسالمی عربستان نیز به نمایندگی از حکومت این کشور در پایان این نشست از
روند صلح افغانستان حمایت کرد .صالح بن حمید امام جماعت مکه نیز در پایان
این نشست از طرفهای جنگ خواست دست از منازعه کشیده و اختالفات را از
طریق گفتوگو حل کنند.

واکنش طالبان

طالبان در واکنش به نشســت جده اعالم کــرد که حضور نیروهای خارجی
اصلیترین عامل ادامه جنگ در افغانســتان است .این گروه در بیانیه اخیرش از
عربستان و علمای کشورهای اسالمی در نشست جده خواسته بود در تقابل کفر
و اسالم از آمریکا حمایت نکنند .گفتنی است آل سعود مهمترین متحد اسرائیل
و آمریکا در منطقه است!
اما از نظر کارشناسان ،نشست جده «نمایشی» بود لذا نمیتواند به روند صلح
کمک کند زیرا در این نشست بزرگترین عامل جنگ که حضور نیروهای خارجی
در افغانستان است نادیده گرفته شد .به نظر میرسد هدف عربستان از برگزاری
نشســت علما در جده برقراری صلح در افغانســتان نیست بلکه این کشور تالش
میکند تا ضمن مشروعیت بخشیدن به حضور نظامیان آمریکا ،جایگاه طالبان در
برابر آمریکا را به چالش بکشد .ضمن اینکه این کشور بدش نمیآید در افغانستان
نفوذ بیشتری داشته باشد.
خبرگزاری اســپوتنیک نیز در این مورد اعالم کرده ،اینکه مقامات عربستان
و امام کعبه و علمای دینی کشــورهای اســامی صرفا از دو طرف درگیر جنگ
میخواهند جنگ را متوقف نمایند و از عامل اصلی این جنگ که آمریکا است این
مطالبه را نمیکنند معنایش این است که نشست علمای دینی جده نیز همچون
نشست علمای دینی سه کشــور افغانستان ،پاکستان و اندونزی در جاکارتا یک
نشست نمایشــی جهت فریب دادن افکار عمومی است .ژنرال «جان نیکلسون»
فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان دو ماه پیش گفته بود آمریکا قصد دارد
طالبان را از طریق علمای دینی تحت فشار قرار دهند.

فعالیتهای مشکوک در افغانستان

آل سعود پس از شکست در سوریه و عراق به دنبال آن بوده که در افغانستان
نفوذ خود را بیشــتر کند .در همین ارتباط اخیرا «فضل هادی مسلمیار» رئیس
ســنای افغانستان به ریاض سفر کرد .نشــریه «دیپلمات» نیز اخیرا در گزارشی
نقش عربستان در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و نوشته بود ریاض به دنبال
تاثیرگذاری در تحوالت سیاسی و نقشآفرینی در روند «صلح»! افغانستان است.
در این بین برخی از علمای افغان و نمایندگان پارلمان این کشــور از تالشهای
عربستان برای ترویج وهابیت و افراطگرایی در این کشور ابراز نگرانی کردهاند!

امتیازات ویژه دربار سعودی به نظامیان
برای ماندن در جبهه یمن!
شکست های پی در پی ائتالف سعودی در یمن باعث ش د تا آلسعود
برای تشویق نظامیان جهت ماندن در این نبرد ،امتیازات ویژهای در نظر
بگیرد.
جنگ فرسایشــی یمن تبدیل به کابوسی برای نظامیان سعودی شده است.
 38ماه از شــروع نبرد یمن گذشته است و عربستان در این مدت در باتالق این
کشور گرفتار شده است .شکست های پی در پی باعث شده تا سربازان سعودی
یا کشــته شــوند و یا از جبهه ها فرار کنند .تا کنون آل سعود برای وادار کردن
نظامیان خود در جنگ یمن امتیازات زیادی به ســربازان داده است .از جمله در
مرداد  95ملک سلمان ،پادشاه عربستان ،دستور داد به نیروهای نظامی و امنیتی
سعودی که در خط مقدم جبهه یمن مشغول جنگ هستند یک ماه حقوق اضافه
پرداخت شود .اما سربازان سعودی گویا بازهم برای شرکت در این جنگ مشتاق
نیســتند .حال خبر رسیده در این شرایط دولت سعودی «امتیازات ویژهای» را
برای سربازان خود در نظر گرفته است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از «رأی الیوم» ،دولت عربستان در بیانیهای اعالم
کرده تمامی نظامیان شرکت کننده در عملیات ائتالف عربی در یمن از احکام و
مجازاتهای نظامی و انضباطی که براساس برخی قوانین و ضوابط علیه آنها صادر
شده ،معاف هستند .این امتیاز اخیر آل سعود به خوبی حکایت از وضعیت وخیم
ائتالف سعودی در نبرد یمن دارد.
اخیرا ً دولت مصر نیز در راستای اعتبار بخشیدن به نظامیان ،امتیازات ویژهای
بــه فرماندهان ارتش مصر از جمله حقوق مشــابه بــا وزرا و دارا بودن مصونیت
همانند وزرا اعطا کرد.

شیوع وبا در الحدیده

ارزیابی کاخ سفید از مذاکرات کرهشمالی و آمریکا
«بسیار بد» عنوان شد

از سوی دیگر تجاوز یک ماهه ائتالف سعودی به بندر الحدیده در غرب یمن
باعث فشار بر غیرنظامیان و شیوع بیماری شده است .سخنگوی دبیرکل سازمان
ملل در این مورد اعالم کرده« :در مراکز درمانی حدیده ،عالوه بر  ۳۲۸مورد ابتال
به وبا ۴۶ ،مورد فوت بر اثر ابتال به بیماری وبا ثبت شــده اســت» .فرحان حق،
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه پیش از باال گرفتن درگیریها در
الحدیده ،این شهر بدترین شرایط را در جهان داشت ،اظهار داشت« :بندر الحدیده
حلقه نجاتی نه فقط برای شــهر الحدیده بلکه برای همه استانهای شمالی یمن
محسوب میشود» .سازمان بهداشت جهانی نیز گزارش داده افزایش درگیریها
در الحدیده تنها افرادی که به شکل مستقیم درگیر هستند را به خطر نمیاندازد،
بلکه  ۷۰درصد از ساکنان این شهر که برای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی خود
به بستههای امدادی ارسال شده از بندر حدیده تکیه کردهاند را نیز تهدید میکند.

منابع «آمریکایــی» نزدیک به گفتوگوهای
آمریکا و کره شمالی ،نتایج سفر اخیر وزیر خارجه
آمریکا به پیونگیانگ را «بســیار بد» ارزیابی
کردهاند.
جمعه گذشــته «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا
در ســفری دو روزه به کره شــمالی رفت و درباره خلع
ســاح اتمی شبه جزیره کره به رایزنی با مقامهای این
کشور پرداخت .وی بعد از این سفر ،نتیجه گفتوگوها
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مقام سابق سیا:

فشارهای آمریکا بر مردم ایران
نتیجه معکوس دارد

مقام سابق اطالعاتی آمریکا اذعان کرد فشارهای
آمریکا به مردم ایران نتیجه معکوس میدهد و این
فشارها باعث تحکیم جایگاه جمهوری اسالمی بین
مردم میشود.
آمریکا سالهاســت که با اعمال فشــارهای سیاسی،
اقتصادی رفتار بسیاری از دولتها را مطابق خواست ،میل
و اراده و منافع خود تغییر داده اســت .هر زمان تهدیدها
و تحریمها جواب نمیدهد دولتمردان آمریکا با کودتا یا
اقدامات تروریستی و حتی راهاندازی جنگ رفتار دولتها
را تغییر میدهند .اما به جرات میتوان گفت که جمهوری
اســامی ایران در طول  40سال از حیات خود در مقابل
همه فشــارهای سیاســی ،اقتصادی و نظامی ایستاده و
خم به ابرو نیاورده است.
بســیاری در آمریکا بــه این نکته اذعــان دارند که
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام دارای پایگاه
مردمی و مردمی با پیشــینه تاریخــی و فرهنگی ایرانی
اســامی چند هزار ســاله هرگز مقابل فشــارها تسلیم
نشده اســت .بارها مقامات آمریکایی که اندکی تاریخ و
عقبه جمهوری اسالمی را میشناسند به این نکته اذعان
کردهاند .سال  2013یک مقام ارشد آمریکایی (در دوره
اوباما) بااشاره به ناکارآمدی تحریمها صراحتا گفت« :ایران
در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد».
حاال مقام ســابق ســیا نیــز در یادداشــتی درباره

سیاســتهای دولت فعلی آمریکا در قبال ایران نوشته،
«ایران عراق و لیبی نیســت و هویت تاریخی مردم این
کشور زورگوییهای خارجی را نمیپذیرد».
«فیلیپ جرالدی» ،افسر سابق بخش مبارزه با تروریسم
در سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) در یادداشت روز
سهشنبه خود به تشریح «برنامههای جریان نومحافظهکار
در آمریکا برای تنبیه ایران» پرداخته و نوشــته« :روشن
است کاری که ترامپ تالش میکند انجام دهد اعمال فشار
بر مردم ایران برای قیام و تغییر حکومت است؛ فرایندی که
نام دیگر آن تغییر نظام است.رویای انتقال فوری در دولت،
پروژهای خیالی است که به شدت در محافل نومحافظهکار
و طرفدار اسرائیل در واشنگتن طرفدار دارد».
این مقام ســابق «ســیا» در ادامه سیاست ترامپ و
مشــاورانش را «تاکتیکاشتباه» توصیف کرده و نوشته:
«پیشبرد این سیاستها به تقویت جایگاه حکومت ایران
منجر میشود .نکته عجیب آنکه ،کاخ سفید ظاهرا ً از این
حقیقت آگاهی ندارد که ایران نه عراق است نه لیبی .این
کشــور صاحب یک هویت ملی قوی و تاریخی است که
باعث میشــود در برابر زورگویی قدرتهای خارجی ،از
جمله «رهبر جهان آزاد» ،ایاالت متحده ،مقاومت کند».
در ادامه یادداشــت این افسر سابق سیا میخوانیم:
«گروه نومحافظهکار و حامی اســرائیل که آشکارا کنترل
ترامپ را در اختیار گرفتهاند تماماً دکمههایاشتباه را فشار

میدهند؛ آنها به دنبال بهکارگیری تحریمهای متعدد برای
فروپاشــاندن اقتصاد ایران و ایجاد اختالف در این کشور
هستند تا خیل گسترده مردم را به خیابانها بکشانند».
این مقام سابق سیا همچنین نوشته؛ «گروههای حامی
رژیم صهیونیستی از جمله البی «بنیاد دفاع از دموکراسی»
(افدیدی) کارزاری را هم علیه تحریم «ســتاد اجرایی
فرمان امام» راهاندازی کردهاند .اما ســتاد اجرایی فرمان
امام چیزی غیر از یک بنیاد خیریه نیســت .حقیقت این
است که این بنیاد در پروژههای اجتماعی ،از جمله تسکین
فقر در روستاها ،قدرتبخشی به زنان ،ساخت و ساز خانه
و مدرسه و ارائه خدمات بهداشتی نقش دارد .تحریمهای
آمریکا علیه آن و موسسات مشابه آن ،تنها با ایجاد ناامنی
غذایی و محدود کردن داروهای مورد نیاز اقشار نیازمند
روی زندگی مردم عادی ایران اثر میگذارد».

جنگ با ایران ممکن نیست

«فارین پالیسی» نیز اخیرا در گزارشی به بعد نظامی
فشــارها به ایران پرداخته و شروع یک جنگ با ایران را
تقریبا «غیرممکن» دانسته است .این رسانه آمریکایی در
این باره مینویسد« :هنگامی که بحث از درگیری نظامی
با ایران در میان باشد ،آشکار است که شمار روزافزونی از
سران ارشد نظامی آمریکا از جمله خود متیس وزیر دفاع،
دنبال آن نیستند».
به نوشــته فارینپالیسی ،هنگامی که در دوران اوباما

از متیس خواســته شد سه تهدید امنیتی علیه آمریکا را
نام ببرد او به آن پاسخی معنادار داد :ایران ،ایران و ایران.
متیس در خالل این سالها ،عادتش را برای توصیف ایران
به عنوان کشــوری با «نفوذ مخرب» کنار نگذاشته؛ او در
واقع ،آنقدر از این عبارت استفاده کرده که معموالً او را
با همین عبارت میشناسند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود« :ســرزنش
کردن ایران و زمینهســازی برای جنگ با آن ،دو مقوله
متفاوت هستند .درگیری عظیم با ایران نیازمند استقرار21
اسکادران جنگنده نیروی هوایی ،پنج اسکادران بمبافکن،
 3اسکادران جنگنده نیروی دریایی 18 ،زیردریایی جنگی،
چهار ناوبر هواپیما ،مجموعهای از وسایل نقلیه اطالعاتی،
شناسایی و تجسس ،شــش گردان پیادهنظام ،سه تیپ
ارتش و خیل عظیمی از نیروهای عملیات ویژه خواهد بود.
اگر تازه از خیل پهپادها ،ماهوارهها ،ناوها ،شناورهای
ضدمین ،کشتیهای تأمین ،هواپیماهای سوختگیری
مجدد و سامانههای زمین به هوا بگذریم».
فارنپالیسی در پایان تأکید میکند« :به کالم دیگر،
جنگ با ایران نیازمند این خواهد بود که به عنوان مثال
نیروی هوایی آمریکا نزدیک به نیمی از اســکادرانهای
جنگنــده خود را در یک درگیــری به کار بگیرد .نیروی
هوایی آمریکا میتواند این کار را انجام دهد ،اما انجام آن
تقریباً نامحتمل است».

یادداشت اریک والبرگ تحلیلگر کانادایی مسائل بینالملل برای کیهان:

آمریکا با خیانت در برجام بیآبروتر شد
و ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر

وضعیت متزلزل رژیم صهیونیستی ،خیانتهای
پیدرپی آمریکا به کشورها ،مداخالت این کشور در
امور سایر دولتهای مستقل ،وضعیت ایران در منطقه
و جهان و مقایسه آن با وضعیت رژیم صهیونیستی
و آمریکا ،برجام و ...از جمله مســائلی هستند که،
اریک والبرگ ،کارشــناس مســائل بینالملل در
یادداشتی که برای کیهان فرستاده ،به آنهااشاره کرده
است .یادداشت نویسنده کتابهای«امپریالیسم
پست مدرن»« ،مقاومت اسالمی در برابر امپریالیسم»
و«از پست مدرنیته تا پست سکوالریته» برای کیهان
را در ادامه میخوانید:

اکنــون کلیدیترین نقش در رابطــه با قدرت گرفتن
اســرائیل و آشــتی اعراب با این رژیم رسانهها هستند .هر
زمانی که اسرائیل سعی میکند تا سرزمینهای فلسطین را
به طور کاملاشــغال کند ،رسانهها و فضاهای مجازی سعی
دارند تا مسیر ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی را هموار کنند.
اینها در حالی است که توسعه گستردهتر اسرائیل در فراتر از
مرزهای فلسطین را نادیده بگیریم .بنابراین دنیا باید بپذیرد

که «رژیم صهیونیستی» بسیار خطرناکتر است و در نقطه
مقابل آنچه «هالل شیعی» میگویند ،هیچ خطری ندارد.
اما اگر در نقطه مقابل ،رسانهها با قدرت فعالیت کنند و
در برابر هجمه رسانهای صهیونیستی ایستادگی کنند ،آنگاه
دولتهای غربی تحت تاثیر افکار عمومی خود قرار میگیرند و
مجبور میشوند برای اجرای عدالت در برابر ظلمهای اسرائیل
ایستادگی کنند و در حمایت مردم مظلوم فلسطین فعالیت
بیشتری از خود نشان دهند.
اکنون ایران به تنهایی با اســرائیل مقابله میکند و در
برابر آنها از فلسطینیها حمایت میکند .اگر سایر کشورها
در مقابله و مواجهه با اسرائیل در کنار جمهوری اسالمی قرار
گیرند و به این کشور کمک کنند ،این رژیم تحت فشار قرار
خواهد گرفت .اسرائیل از هر زمان دیگری نژادپرستتر شده
است و هیچ رحمی از خود نشان نمیدهد .تمام یهودیهایی
کــه اندک وجدانی دارند در حال خروج از اراضیاشــغالی
هستند .شکست اسرائیل بســتگی به اتحاد سایر کشورها
علیه آنــان دارد و تنها در این صورت اســت که این رژیم
شکست خواهد خورد.
وقتی متوجه میشویم که بسیاری از یهودیان در آمریکا

و کانادا علیه سیاســتهای خصمانه اســرائیل با یکدیگر
متحد شــدهاند و تظاهرات متعددی برگــزار کردهاند آنگاه
میفهمیم که نابودی اسرائیل بسیار نزدیک است .هنگامی
که یهودیهای جهان با رژیم اسرائیل ابراز مخالفت میکنند
و آن را بهعنوان «کشور یهودی» به رسمیت نشناسند آنگاه
به نظر میرسد این رژیم از هر زمان دیگری بیاعتبارتر است.
هرچند آمریکا از برجام خارج شده اما ،ایران از هر موقع
دیگری قدرتمندتر است .ایران اکنون در زمینههای متعددی

به خود متکی است و در برابر تهدیدات آمریکایی -اسرائیلی
بیش از هر موقعی متحد است .چه آمریکا خوشش بیاید و چه
با تمایالت آمریکا ناسازگار باشد ،ایران اکنون به یک بازیگر
تأثیرگذار در منطقه اوراسیا تبدیل شده است .آمریکا اما در
نقطه مقابل از هر زمان دیگری در جهان بیآبروتر شــده و
اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده است.
اســرائیل در ســایه حمایت آمریکا از بدو تولد تاکنون
همواره علیه مردم مظلوم فلســطین دست به جنایت زده
است .بر اساس اطالعاتی که منابع اسرائیلی در اختیار قرار
دادهاند ،حدود  750هزار فلســطینی از ابتدای سال 1967
تاکنون دربند زندانهای رژیم صهیونیســتی گرفتار شدند.
ســازمان ملل گزارشی را در مارس  2017منتشر کرد و در
آن اســرائیل را  ،رژیم آپارتاید نامید .ایران هیچگاه در امور
داخلی کشورها دخالت نکرده و همواره به تصمیمات سیاسی
داخلی و نظر مردم احترام گذاشــته است .در نقطه مقابل،
آمریکا در دهها مــورد از کودتا گرفته تا دخالت در فرآیند
انتخابات ،علیه کشورهای گوناگون وارد عمل شده است .این
رفتار خصومتآمیز آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون
بدون تغییر باقی مانده است.

آمریکا بر  200میلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفه بست حمله انتحاری به تجمع انتخاباتی در پیشاور
پکن :بیپاسخ نمیماند
 20کشته و  65زخمی برجای گذاشت

دولت ترامپ با اعالم
اینکه  ۱۰درصد تعرفه دیگر
بر روی  ۲۰۰میلیارد دالر از
کاالهــای وارداتی از چین
اعمال میکند ،ابعاد جدیدی
از جنگ تجاری با پکن را
کلید زد و بار دیگر بازارهای
جهانی را ملتهب کرد.
کسری تراز تجاری آمریکا
در برابر چین سال گذشته به
رقم بیسابقه  ۳۷۵میلیارد دالر رسید و به نوشته آسوشیتدپرس ،همین
موضوع آتش خشم دونالد ترامپ را شعلهور کرده است .ترامپ در واکنش
به این مســئله تعرفههای جدید را از چندی پیش علیه کاالهای چین
اعمال کرده است .اجرای تعرفههای جدید آمریکا بر شماری از کاالهای
وارداتی از چین از بامداد جمعه  ۱۵تیرماه آغاز شــد که بر اســاس آن
دولــت آمریکا تعرفه برخی کاالهای وارداتی از چین را ،که ارزش آنها
به  ۳۴میلیارد دالر میرسد ،به  ۲۵درصد رساند .ترامپ گفته طی دو
هفتــه آینده روی برخی دیگر از کاالهــای وارداتی از چین ،به ارزش
 ۱۶میلیارد دالر ،تعرفه خواهد بست و اگر پکن خواستههای واشنگتن
را نپذیرد و دست به تالفی بزند ،آماده است که کاالهای چینی مشمول
تعرفه را تا  ۵۵۰میلیارد دالر هم برساند.
وزارت خارجــه چین نیز بیکار ننشســت و همزمان با اعمال این
تعرفهها اعالم کرد تعرفههــای تالفیجویانه «دقیقاً به همان میزان»

به اجرا گذاشــته شد .مقامات
چینی رئیسجمهــور آمریکا
را بــه آغاز «بزرگترین جنگ
تجــاری در تاریــخ اقتصادی
جهان» متهم کردهاند.
اما ترامپ بــار دیگر دور
جدید تعرفههــا را همچنانکه
وعــده داده بــود بــر روی
200میلیــارد دالر از کاالهای
وارداتی چین اعمال کرد و ابعاد
جدیــدی از جنگ تجاری با پکن را کلید زد .این اخبار موجب ناآرامی
بازارها شده و شاخص بازارهای چین را نزولی کرد و موجب شد تا یک
مقام ارشد وزارت بازرگانی چین به آمریکا نسبت به آسیب رساندن به
نظم تجاری جهان هشدار دهد .در واکنش به اعمال این تعرفهها وزارت
بازرگانی چین خواستار همکاری آمریکا و چین بر اساس مقررات سازمان
تجارت جهانی شد و در عین حال گفت پاسخ این مقامهای آمریکایی
لیستی شامل بیش از  6هزار کاالی وارداتی از چین را منتشر کردهاند
کــه دولت آمریکا قصد دارد تعرفههای جدیدی بر آنها اعمال کند و از
جمله شامل محصوالت غذایی ،تنباکو ،زغال سنگ ،فوالد و آلومینیوم
میشود .این لیست همچنین کاالهای مصرفی از تایر خودرو گرفته تا
مبلمان ،محصوالت چوبی ،کیفهای دســتی و چمدان ،غذای سگ و
گربه ،دستکشهای بیسبال ،فرش ،درب ،دوچرخه و کیف گلف ،دستمال
توالت و محصوالت آرایشی را شامل میشود.

حملــه انتحاری
روز گذشته به تجمع
انتخاباتی در پیشاور
پاکســتان  20کشته
و  65زخمــی بر جای
گذاشت.
در بحبوحه نگرانیهای
امنیتی پیش از انتخابات
در پاکســتان ،یک انفجار
انتحاری در شــمال غرب
این کشور دستکم  ۲۰کشته برجای گذاشت.
بــه گزارش ایســنا ،این حملــه یک کمپین
انتخاباتی را در شهر پیشاور که برای حزب ملی
عوامی پاکستان برگزار شده بود ،هدف قرار داد.
انفجار چند ســاعت پــس از آن رخ داد
که ســخنگوی ارتش پاکســتان اعالم کرد،
تهدیدهای امنیتی پیش از انتخابات سراسری
ماه جاری میالدی وجود دارد .پلیس شــهر
پیشــاور هم بــه خبرگزاری فرانســه گفته:
«در پی ایــن انفجار  ۲۰تــن از جمله یک
سیاســتمدار به نام «هارون بیلور» کشــته
شدند ».این سیاستمدار یکی از کاندیداهای

حزب ملی عوامی پاکستان بود.
یکی از افســران پلیس پیشاور نیز گفته:
«براساس تحقیقات اولیه این حمله با هدف
کشتن همین سیاستمدار صورت گرفته است.
بــه گفته پلیس «انفجــار انتحاری در حالی
صورت گرفت که این سیاســتمدار در حال
سخنرانی در جمع  ۲۰۰تن از حامیانش بود.
مقامهای امنیتی همچنین اعالم کردند انفجار
دســتکم  65زخمی بر جای گذاشته است.
گروه تروریســتی تحریک طالبان پاکستان
دیروز در بیانیهای مسئولیت این حمله را به
عهده گرفت.

حمالت تند ترامپ به اروپا در صبحانه کاری ناتو
دبیرکل ناتو «شوکه» شد

رئیسجمهور آمریکا در دیدار با دبیرکل ناتو
و در آستانه نشست سران این ائتالف ،مواضع
تند خود علیه برخی از کشــورهای اروپایی را
تکرار کرد و نسبت به ارتباطات تجاری روسیه با
برخی کشورهای اروپایی شدیدا انتقاد کرد .لحن
ترامپ در این مالقات آن قدر «تند» بود که برخی
نوشتهاند ،دبیرکل ناتو را «شوکه» کرده بود.
در ابتــدای این جلســه« ،ینس اســتولتنبرگ»
دبیرکل ناتو به عنوان میزبان اظهاراتی درباره مزایای
یک ناتوی قدرتمند برای اروپا و آمریکا مطرح کرد .به
گفته دبیرکل ناتو ،این سازمان به عنوان بازوی نظامی
و دفاعی اروپا در پرداختن به تهدیدهای روسیه کمک
میکند .استولتنبرگ همچنین بااشاره به دیدار پیش
روی ترامپ و پوتین تاکید کرد که کشــورهای عضو
ناتو آماده شنیدن تفکرات و نظرات شما درباره دیدار
با پوتین هستند.نکته تعجب آور این مالقات آنکه ،در

حالی که دبیرکل ناتو در واکنش به
گزارشهای منتشر شده در رسانهها
مبنی بر اختالف میان آمریکا و اعضای
ناتو تالش داشت مدام از اتحاد طرفین
صحبت کند ،ترامپ با طرح انتقادات
تند از این ائتــاف ،آن هم در برابر
دوربینها ،اســتولتنبرگ را بهتزده
کــرد .رئیسجمهور آمریکا بالفاصله
بعد از این سخنان گفت« :باید بگویم
که این واقعا ناراحتکنندهای اســت که آلمان توافق
بزرگ گازی و نفتی با روسیه میبندد؛ همان روسیهای
که شما (ناتو) قرار است در برابر آن دفاع کنید و آلمان
میلیاردها میلیارد دالر به روسیه میپردازد .ما در حال
حفاظت از آلمان ،فرانسه و همه این کشورها هستیم و
تعداد زیادی از این کشور توافق انتقال خطوط انرژی
میبندند و در آن میلیاردها دالر به روسیه میپردازند.

در پیونگیانگ را «بسیار سازنده» توصیف کرد! این در
حالی است که چند روز بعد از سفر پمپئو ،خبرنگار ارشد
سیاســت خارجی سی.ان.ان به نقل از منابع نزدیک به
گفتوگوهای آمریکا و کره شمالی اعالم کرد که سفر اخیر
وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی «بسیار بد» بوده است.
گفتنی است برخی رســانههای کره شمالی اعالم
کردند هنگام سفر پمپئو به پیونگیانگ ،کیمجونگ اون
ترجیح داده بود به مزارع سیبزمینی سر بزند.

فرض بر این بوده که ما از شما در برابر روسیه حفاظت
کنیم اما آنها میلیاردها دالر به روســیه میدهند و به
نظر من این مناسب نیست و صدراعظم پیشین آلمان،
رئیسشــرکت خط لولهای است که گاز (روسیه را به
آلمان) منتقل میکند ».با مطرح شــدن این نقدهای
شــدید الحن و در حالی که به نظر میرسید نه فقط
هیئت ناتو ،بلکه حتی «جان کلی» رئیسدفتر ترامپ

و «کی بیلی هاچیسن» نماینده آمریکا در ناتو هم از
اظهارات ترامپ جــا خوردهاند ،رئیسجمهور آمریکا
ادامه داد« :از نظر من این کشورها باید فورا قدم جلو
بگذارند .آلمان یک کشور ثروتمند است و آنها (اکنون)
درباره افزایش خیلی محدود هزینههای نظامی و دفاعی
تا سال  2030صحبت میکنند اما آنها میتوانند فورا
همین فــردا هزینههای دفاعــی و نظامی را افزایش
دهند و مشکلی در این باره ندارند .به نظرم این برای
آمریکا ،غیرمنصفانه است .ما باید کاری بکنیم چرا که
مــا نمیتوانیم این وضع را تحمل کنیم ما نمیتوانیم
این وضع را تحمل کنیم».
زاخــارووا ســخنگوی وزارت خارجه روســیه اما
همزمان در مسکو نسبت به جوسازیها علیه کشورش
واکنش نشان داد و گفت «صحبت از تهدید ساختگی
از جانب روســیه اقدامی عجیب و غیرسازنده است و
تنها بهانهای برای افزایش بودجه دفاعی ناتو است».

حملهکماندوهایصهیونیس 
ت
به کشتی حامل بیماران فلسطینی
در آبهای غزه

سرویس خارجی-
کماندوهای نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی درست مثل دزدان
دریایی با حمله به «کشــتی آزادی  ،»2آن را توقیف و سرنشینان آن را
بازداشت کردند.
«آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیماشغالگر قدس روز گذشته با تأیید این
خبر اعالم کرد این کشتی پس از بازرسی به یکی از پایگاههای ارتش اسرائیل در
بندراشدود واقع در فلسطیناشغالی انتقال داده شده است .وی مدعی شد آنها حریم
دریایی نوار غزه را نقض کردهاند .این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی به
راهزنی و دزدی میپردازد .دو ماه پیش نیز اولین کشتی آزادی که از ساحل غزه
به سمت بندر قبرس به حرکت درآمده بود ،پس از طی  12مایل مسافت توقیف
و به بندراشدود منتقل شد و رژیم صهیونیستی تمامی سرنشینان آن را بازداشت
کردند .سرنشــینان این کشتی پس از مدتی آزاد شدند ،اما کاپیتان و تعدادی از
خدمه آن همچنان در بازداشت هستند!
«کشتی آزادی  »2که سرنشینان آن بیماران ،مجروحان و دانشجویان بودند،
روز سه شنبه از بندر غزه به سمت قبرس به حرکت درآمد .قرار بود این کشتی
عازم بندر «لیماســول» در قبرس شــود تا بیماران را به بیمارستان منتقل کند
محاصره غزه وارد دوازدهمین سال خود شده و رژیم صهیونیستی اخیرا با اتخاذ
تصمیماتی نژادپرستانه حلقه محاصره این باریکه را بیش از پیش تنگ کرده است
تا بر رنج و محنتهای ســاکنان آن افزوده شود .بستن گذرگاه حیاتی «ابوسالم»
در جنوب شرقی غزه که روز سه شنبه صورت گرفت یکی دیگر از اقدامات رژیم
صهیونیستی برای تنگتر شدن محاصره غزه بود .رژيم صهيونيستي از سال 2006
و پس از پيروزي جنبش مقاومت اسالمي فلسطين «حماس» در انتخابات پارلماني،
باريکه غزه را محاصره کرده و از ورود ســوخت ،غذا ،دارو و مصالح ساختماني به
اين منطقه جلوگيري ميکند.
به گزارش مرکز اطالعرســانی فلســطین« ،صالح عبدالعاطی» عضو کمیته
برگزاری تظاهرات بازگشــت و شکستن محاصره باریکه غزه تاکید کرد که هدف
از سفر این کشــتی به تصویر کشیدن رنج و محنتهای ساکنان تحت محاصره
باریکه غزه بود چرا که ســاکنان این باریکه در وضعیت اســفناکی به سر میبرند
و هیچ کس هم جوابگو نیســت.طبق گزارشهای تکمیلی نظاميان صهيونيست
با تيراندازي به ســمت قايق هاي جوانان فلسطيني که تالش میکردند محاصره
دریایی رژيم صهيونيستي را بشکنند و کشتی آزادی  2را نجات دهند  7فلسطيني
را زخمي کردند.

وزیر دفاع روسیه:

ایران بازیگر مهم منطقه است
که ثبات را به سوریه آورد

وزیر دفاع روســیه تأکید کرد ،از آنجایی که ایران یک بازیگر مهم
منطقهای است ،نقش بسزایی در ایجاد ثبات در سوریه ایفا میکند.
«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در اظهاراتی که روز گذشته منتشر شده،
تأکید کرد« :ایران همانند ترکیه یک بازیگر مهم در منطقه است و نقش مهمی
در ایجاد ثبات در ســوریه ایفا میکند و همانطور که گفته شــده است ایران به
همراه ترکیه و روســیه یکی از کشــورهای تضمینکننده آتشبس در سوریه در
فرایند آســتانه است که هدف اصلی آن دســتیابی به توافقی درخصوص راهحل
برای بحران سوریه است».
وی افزود« :در رابطه با تنشها میان ایران و اســرائیل ،موضع روســیه حل
هرگونه مناقشــه از طریق گفتوگو و خودداری از اســتفاده از نیروی نظامی و یا
نقض قوانین بینالمللی است».
بــه گــزارش فارس ،وزیر دفــاع روســیه در گفتوگو با روزنامــه ایتالیایی
«ایــل جورناله» همچنین بااشــاره به افزایش تنشها در روابط میان مســکو و
واشنگتن گفت که این تنشها را برخی از نخبگان آمریکا عمدا و به صورت کامال
ساختگی ایجاد کردهاند.
وی افزود ،مســکو بارها از وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) درخواست کرده تا
مذاکراتی درباره مســائل مربوط به امنیت بینالمللی و منطقهای میان دو کشور
برگزار شــود اما واشنگتن آمادگی برگزاری چنین گفتوگوهایی را ندارد .شویگو
در ادامه افزود« :واشــنگتن میگوید آمریکا دشمنانی در خاورمیانه(غرب آسیا)
و خــاور دور دارد اما پایگاههای نظامی و نیروهایش را نزدیک مرزهای روســیه
مستقر میکند».
مصاحبه اختصاصی خبرنگار روزنامه «ایل جورناله» با وزیر دفاع روســیه ،در
ماه آوریل(اردیبهشت) در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو انجام شده و انتشار این
گفتوگو در شــرایطی صورت گرفته که تنها چند روز به برگزاری نشست میان
«والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روســیه با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
در هلســینکی باقی مانده اســت .پوتین و ترامپ قرار است در تاریخ  16جوالی
( 25تیرماه) در پایتخت فنالند دیدار داشته باشند.

پاکسازی  80درصد از درعا

از تحوالت میدانی سوریه نیز خبر رسیده که نیروهای ارتش سوریه  80درصد
از استان درعا را از وجود تروریستهای تکفیری پاکسازی کردند و در حومه درعا
و قنیطره به پیشرفتهای قابل مالحظهای دست یافتند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم نیروهای ارتش سوریه ضمن آزاد سازی منطقه
سوامع الحبوب و زندان مرکزی در جنوب شرق درعا در سوریه این منطقه را به
طور کامل تحت ســیطره خود درآوردند .نیروهای سوری همچنین وارد روستای
زیزون و شهرک شهاب در حومه جنوب غربی درعا شدند این در حالی است که
پیش از آن افراد مسلح مستقر در آن خود را تسلیم نیروهای سوری کرده بودند.
اما در شهرک ام المیاذن نیروهای ارتش از مردم خواستند که به خانههای خود
باز گردند .نیروهای ســوری همچنین مراکز اســتقرار عناصر مسلح در روستای
نبــا صخر در حومه قنیطره را هــدف قرار داده که در این حمله دهها تن از افراد
مســلح کشته شدند .خبرهایی نیز درخصوص تصمیم گروههای تروریستی برای
تسلیم و واگذاری سالحهای سنگین و نیمه سنگین خود به ارتش سوریه در مناطق
«کفر شمس» و «کفنا سج» و «عقربه» در حومه «درعا» شنیده شده است.
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